
בביתך! והצבעונית בלבד שקל 2975
סילורה של האישי המסלול

 לתייר. צבע תכנים םילורת נמוד סכום עם עכשיו הכספיות. ואפשרויותך יכולתך לפי צבעונית לרכוש לך מאפשרת סילורה של האישי המסלול תוכנית
(בתוספת חודשים 8 למשך בלבד שקלים 990 שלם נוחים. בתשלומים והשאר בביתך והטלויזיה שקלים 2975 שלם לך: להתאים שעשויות הצעות שתי

שלך. סילורה של והצבעונית המקלט) סוג לפי ראשוני תשלום

 כוללים ־.מחירים
זע״מ

במזומן והתשלום

לאפשרויותיך! האישי המסלול מותאם כמה עד תופתע סילורה. אל בא
מיוחד. מסלול באמצעות עובדים לועדי יותר נותנת סילורה

מיוחדים. תשלום הסדרי הארציים הקניות ארגוני באמצעות , קיבוצים לחברי

מבצע מחיר רגיל מחיר המקלט סוג
12170 1£8*0׳ 20״ 10 58
13330 14£30־־ 22״ 10 38
13500 1̂ 2+0" 20״ שלט + 10 58
14660 15^30׳ 22״ +שלט 10 58
12530 1 ^ 0 - 22״ ¥1? 3
13650 1 ^ 5 - 26״ ¥1? 3
14325 081̂׳ז> 22״ +שלט ¥1? 3
15450 1£26״? 26״ שלט + ¥1? 3

פשרות ללא איכות סילורה
 ובתהליכי מתקדמת בטכנולוגיה מסריק כפר כקיבוץ מיוצרת סילורה של הצבעונית

 לסילורה הקנו צבע מקלטי ייצור של שנים שבע ואמינים. קפדניים ייצור בקרת
מתחרים. לה שאין אמינות

אחרת נראה םילורה,הכל
 המוצר. לעיצוב ראשון בפרס ומעונו׳ ״אדם בתערוכת זכתה סילורה של הצבעונית
טוב. יותר הרבה נראה הכל סילורה של בצבעונית

באנרגיה צבעוני חסכון
 צריכת בלעדיים: חידושים שני0 למידרת שונים. בגדלים דגמים שלל לסילורה

 170ל־ 140 בין הצורכים אחרים טלויזיה מקלטי לעומת בלבד וואט 40 של חשמל
 יתרון למעבדה, להביאו צורך בלי עת בכל רחוק שלט להוסיף תוכל זה למקלט וואט.

סילורה. של בלעדי
ועבודה חלקים על שנים 5ל־ מקיף בטוח

 של שנים חמש תקדים. לה שאין בטוח תוכנית דולר 90 תמורת לר נותנת סילורה
 חברה כל לך שנותנת למה מעבר הרבה ועבודה, מסך מנורת רכיבים, הכולל בטוח

 להחלפת שתזדקק במידה נפשי לרישקט מבטיח סילורה של החלפים מלאי אחרת.
אחר. או זה רכיב

סילוררז @
ק קיבוץ ואלקטרמיקה טלויזיה מסרי ככר
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